NISSAN QASHQAI

2000 € ZĽAVA NA VŠETKY VERZIE
Akciová cena:

ACENTA

• 17" disky kolies z ľahkých zliatin
• Zadná parkovacia kamera
• Apple CarPlay®/Android Auto®*

• Automatická klimatizácia s peľovým mikrofiltrom, dvojzónová
• Multimediálny systém Display Audio so 7" multidotykovým displejom
• Elektricky sklopné spätné zrkadlá

COMFORT

Základné prvky výbavy (nad rámec výbavy Acenta):
• Vyhrievané predné sedadlá
• Automatické prepínanie diaľkových svetlometov
• Rozpoznávanie dopravných značiek

• Automatické stmavovanie spätného zrkadla
• Inteligentný systém núdzového brzdenia
• Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu

Akciová cena:

N-CONNECTA

Základné prvky výbavy (nad rámec výbavy Comfort):
• 18" disky kolies z ľahkých zliatin
• Panoramatický kamerový parkovací systém
• Inteligentný kľúč so start/stop tlačidlom

• Tmavé sklá zadných bočných okien a okna piatych dverí
• Automatické prepínanie diaľkových svetlometov
• " Nový NISSANCONNECT so 7"" multidotykovým
displejom, satelitnou navigáciou a smartfón konektivitou

Akciová cena:

TEKNA

Základné prvky výbavy (nad rámec výbavy N-CONNECTA):
• 19” disky kolies z ľahkých zliatin
• Adaptívne predné LED svetlomety
• Sedadlo vodiča s elektricky nastaviteľnou bedrovou opierkou

• LED denné svietenie s integrovanými smerovými svetlami
• Sedadlá čalúnené kožou Nappa s trojrozmerným prešívaním

od 18 990 €
od 19 990 €
od 21 490 €
Akciová cena:

od 23 890 €

od 23 890 €

• Sedadlo vodiča s elektricky nastaviteľnou bedrovou opierkou

BENZÍNOVÉ MOTORY2
(Dostupnosť niektorých verzií je limitovaná, pre presné informácie o dostupnosti prosím kontaktuje predajcu Nissan!)
SPOTREBA PALIVA
ACENTA
PREVODOVKA
COMFORT
N-CONNECTA
EMISE CO2

MOTOR
DIG-T 140
(240 Nm)

benzín

6-stupňová
manuálna

7.0-7.3 l/100km
158-164 g/km

DIG-T 160 DCT
(270 Nm)

benzín

7-stupňová
automatická DCT

7.0-7.3 l/100km
158-163 g/km

BIELA - 300 €

G G G G G G

Štandardná
cena
Akciová cena

20 990 €
18 990 €

21 990 €
19 990 €

23 490 €
21 490 €

25 890 €
23 890 €

Štandardná
cena

23 890 €
21 890 €

24 890 €
22 890 €

26 390 €
24 390 €

28 790 €
26 790 €

Akciová cena

FARBY KAROSÉRIE

G G G G G G
NEMETALICKÉ - 0 €

TEKNA

METALICKÉ - 600 €

PERLEŤOVÉ - 690 €

Ďalšie informácie
Potrebujete viac informácií?
Máte otázku? Kontaktujte nás:

Z10 Červená

326 Biela

KY0 Strieborná

KAD Šedá Gunmetal

Z11 Čierna

CAN Bronzová Chestnut

QAB Biela Pearl

080 011 2020
zakaznickapodpora@nissan.sk

RBN Modrá Ink

NAJ Červená Passion

GAB Fialová Nightshade

RCA Modrá Vivid

NISSAN QASHQAI COMFORT EDITION
● Multimediálny systém Display Audio 7" s podporou Apple CarPlay®/ Android Auto®3
● Rozpoznávanie dopravných značiek
● Automatické stmavovanie spätného zrkadla
● Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu
● Inteligentný systém núdzového brzdenia s rozpoznávaním chodcov
● Predné a zadné parkovacie senzory
● Vyhrievané predné sedadlá
● 17” disky kolies z ľahkých zliatin

G

G G G G

BENZÍNOVÉ
VÝBAVAMOTORY4
MOTOR

ACENTA

DIG-T 140
(240 Nm)

benzín

• Aktívne ovládanie podvozku Nissan
Asistent rozjazdu do kopca
• Rádio,
DIG-TMP3,
160USB,
DCTprípojka pre iPod,
benzín
Bluetooth
(270hands
Nm)free sada
• 5" TFT displej
• Multimediálny systém Display Audio
so 7" multidotykovým displejom a
smartfón konektivitou, Apple
CarPlay®/Android Auto® 3
NEMETALICKÉ
-0€
• DAB
• 6 reproduktory
• 17” disky kolies z ľahkých zliatin
• LED svetlá na denné svietenie
• Charakteristické zadné LED
svetlomety
• Automatická klimatizácia s peľovým
Z10 Červená
mikrofiltrom,
dvojzónová
• Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
• Čalúnenie sedadiel látkové
( čierna )
• Dažďový senzor
• Kožený volant a hlavica radiacej páky

PREVODOVKA
6-stupňová
manuálna

• Zadná parkovacia kamera
• Sedadlo vodiča s manuálne
nastaviteľnou bedrovou
opierkou
7-stupňová
• ISOFIX preautomatická
2. rad sedadiel DCT
• Funkcia Auto Hold (len pre
manuálnu prevodovky)
• Elektrická parkovacia brzda
• Aktívne ovládanie podvozku Nissan
•ABS + EBD + brzdový asistent
BIELA - 300 €
•ESP
• Senozory sledovania tlaku v
pneumatikách (TPMS)
• 3x opierka hlavy pre 2. rad sedadiel
• Sada na opravu pneumatík
• Systém Stop/Start
• Elektricky nastaviteľné, vyhrievané
Bielazrkadlá vo farbe
bočné 326
spätné
karosérie
• Predné a zadné elektrické okná s
jednodotykovým ovládaním

SPOTREBA PALIVA
EMISE
CO2
COMFORT

ACENTA

(NAD RÁMEC VÝBAVY ACENTA)
Štandardná

7.0-7.3 l/100km
158-164 g/km

COMFORT

N-CONNECTA

20 990 €
18 990 €

(NAD RÁMEC VÝBAVY COMFORT)

21 990 €
19 990 €
• " Nový NISSANCONNECT so 7"" multidotykovým

cena
Akciová cena

• Vyhrievané predné sedadlá
displejom, satelitnou navigáciou a smartfón
• Automatické prepínanie diaľkovýchŠtandardná
23 890konektivitou,
€
24 890 €Auto®"
Apple CarPlay®/Android
svetlometov
cena
7.0-7.3 l/100km
• Rozpoznávanie dopravných značiek
Akciová cena
21 890•€18" disky kolies z ľahkých22zliatin
890 €
158-163 g/km
• Vonkajšia anténa Shark
• Automatické stmavovanie spätného
• Inteligentný kľúč
zrkadla
•7
Panoramatický kamerový parkovací systém
• Inteligentný systém núdzového
• Automatické stmavovanie spätného zrkadla
brzdenia s rozpoznávaním chodcov
• USB port pre 2. rad sedadiel
• Upozornenie na vybočenie z
METALICKÉ - 600• €Tmavé sklá zadných bočných okien a okna piatych
jazdného pruhu
dverí
• Predné a zadné parkovacie senzory
• Automatické prepínanie diaľkových svetlometov
• Látkové čalúnenie sedadiel ( grafitová )
• Vyhrievané predné sedadlá 5

FARBY KAROSÉRIE

KY0 Strieborná

KAD Šedá Gunmetal

RBN Modrá Ink

Z11 Čierna

NAJ Červená Passion

CAN Bronzová Chestnut

GAB Fialová Nightshade

N-CONNECTA

TEKNA

TEKNA

890 €
23 490 € (NAD RÁMEC VÝBAVY25N-CONNECTA)
21 490 €
23 890 €
• Strešné lyžiny
• Adaptívne predné LED svetlomety
28 790 €
26 390
€ denné svietenie s integrovanými
• LED
smerovými
svetlami
26 790 €
24 390
€
• Sedadlá čalúnené kožou Nappa s
trojrozmerným prešívaním4
• 19” disky kolies z ľahkých zliatin
•Elektricky nastaviteľné sedadlo
vodiča s manuálne nastaviteľnou
PERLEŤOVÉ - 690 €
bedrovou opierkou

QAB Biela Pearl

RCA Modrá Vivid

NISSAN QASHQAI COMFORT EDITION
VOLITEĽNÁ VÝBAVA
Balík Design (440 €)
• Strešné lyžiny
• 18" disky kolies z ľahkých zliatin

Navigácia Nissan Connect (940 €)6

Dojazdové rezervné koleso (220 €)

( Navigáciu Nissan Connect nie je možné
kombinovať s presklenou strechou )

+7 ročná predĺžená záruka1
(spolu 10 rokov alebo 150.000 km)
(2425 € )

Presklená strecha (600 €)6
• strešné lyžiny

Dojazdové rezervné koleso (220 €)

+7 ročná predĺžená záruka1
(spolu 10 rokov alebo 150.000 km)
(2425 € )

● Multimediálny systém Display Audio 7" s podporou Apple CarPlay®/ Android Auto®
Presklená strecha (450 €)
● Rozpoznávanie
dopravných
značiek
Presklená
strecha (450
€) 5
Strešné lyžiny spätného zrkadla
● Automatické•stmavovanie
● Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu
Dojazdové rezervné koleso (220 €)
strechu nie je možné kombinovať s
● Inteligentný( Presklenú
systém núdzového
brzdenia s rozpoznávaním chodcov
vyhrievanými prednými sedadlami )
● Predné a zadné parkovacie senzory
● Vyhrievané predné sedadlá
+7 ročná predĺžená záruka1
Dojazdové
● Vyhrievané čelné
sklorezervné koleso (220 €)
(spolu 10 rokov alebo 150.000 km)
● 17” disky kolies z ľahkých zliatin
(2425 € )
● Tmavé sklá zadných bočných okien a okna piatych dverí
+7 ročná predĺžená záruka1
(spolu 10 rokov alebo 150.000 km)
(2425 € )

Dostupnosť niektorých verzií je limitovaná, pre presné informácie o dostupnosti prosím kontaktuje predajcu Nissan
1, 3 ročná záruka výrobcu + 7 rokov predĺžená záruka. Použité fotografie sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie s ú považované za súčasť zmluvného návrhu. Program Budúcnosť pod kontrolou je dostupný pre
crossovery Nissan (Juke, Qashqai, X-Trail), pre všetky verzie od 26.01.2020 až do odvolania. Balíček 10-ročnej záruky sa skladá zo záruky výrobcu, ktorú poskytuje spoločnosť NISSAN na 3 roky alebo 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr), a po istenia pre technické poruchy, ktoré
poskytuje spoločnosť NISSAN International Insurance Ltd. Poistenie pre technické poruchy sa vzťahuje na obdobie (+ 7 rokov navyše k záruke výrobcu) a/alebo počet najazdených kilometrov (+ 50 000 km) nad rámec obdobia a najazdených kilometrov záruky výrobcu, ktoré sú
uvedené v poistnej zmluve, preto obdobie a počet najazdených kilometrov v balíku je celkom 10 rokov a maximálne 150 000 km (podľa toho, čo nastane skôr). Podrobné informácie o krytí týkajúceho sa rozšírenej záručnej doby a najazdených kilometrov získate od našich
autorizovaných predajcov. Podrobný popis produktu a ďalšie súvisiace podmienky nájdete vo všeobecných poistných podmienkach, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke www.nissan.sk.
2, Ceny sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené od 23.04.2021 do odvolania. Ceny sú uvedené v EUR a vrátane DPH. Niektoré verzie sú v ponuke iba ako skladové vozidlá, pre bližšie informácie o dostupných verziách sa prosím obráťte na Vášho autorizovaného predaj cu Nissan. Hodnoty
spotreby paliva a produkcie emisií sú uvedené v súlade s platnými Európskymi predpismi. Uvedené hodnoty sú v súlade s WLTP. Cyklus WLTP je nový testovací cyklus na zistenie spotreby paliva a produkcie emisií CO2. Porovnávať je možné len hodnoty, ktoré b oli testované
rovnakou technickou procedúrou. Hodnoty namerané v reálnej premávke sa môžu líšiť v závislosti od poveternostných podmienok, štýlu jazdy, zaťaženia vozidla a dodatočne montovaného prís lušenstva
3, Apple CarPlay je aplikácia poskytovaná spoločnosťou Apple Inc. Apple CarPlay má ochrannú známku spoločnosti Apple Inc. Apple CarPlay je kompatibilný iba s iAP2, iPhone 5 alebo novším (Lightning konektor) a iOS 8.3 alebo novším a vyžaduje si USB pripo jenie . Zoznam krajín, v
ktorých je k dispozícii aplikácia Apple CarPlay nájdete na adrese: https://www.apple.com/sk/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Android Auto je aplikácia poskytovaná spoločnosťou Google. Android Auto je kompatibilný iba s telefónmi Androidverzia 5.0 ( Lollipop )
alebo vyššou a vyžaduje si USB pripojenie. Zoznam krajín, v ktorých je k dispozícii Android Auto, nájdete na: https://www.android.com/auto. Nissan nezodpovedá za žiadne škody, straty alebo zranenia vzniknuté v súvislosti s používaním aplikácie Apple CarPlay a Android Auto. Z
dôvodov mimo kompetencie spoločnosti Nissan nemusia byť aplikácie Apple CarPlay a Android Auto k dispozícii vo vašej krajine alebo nemusia fungovať so všetkými ich funkciami. Spoločnosť Nissan vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za nedostupnosť alebo neúpln é funkcie aplikácie
Apple CarPlay a / alebo Android Auto vo vašom vozidle.
4, Ako je v automobilovom priemysle obvyklé, na niektorých častiach kožených sedadiel môže byť použitá umelá koža. Umelá koža v mnohých ohľadoch prevyšuje vlastnosti prírodnej kože (napríklad nedochádza k jej vrásneniu pri starnutí, ľahšie sa čistí, je odolnejšia proti
mechanickému poškodeniu
5, Presklenú strechu nie je možné kombinovať s vyhrievanými prednými sedadlami.
6, Navigáciu Nissan Connect nie je možné kombinovať s presklenou strechou.

